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Referat fra 2. desember 97 

 

 Tilstede:  Harald Kjeldsberg, Per Gulbrandsen, Marianne Aasen, 
    Anne Balstad og Tove Kjevik.  
 Besøk:  Geir Aasgaard 
 Besøk fra Oslo:Charlotte Svendsby, Arne Steinar Thirud,  
    Guro Borge, Sten Jacobsen, Odd Svendsrød,   
     Ledsagere: Gunn Kjellstad miljø-tjenesten bydel 3 og  
    Beate  Gilje Tumyr bo-leder   
 Møteleder:  Per Gulbrandsen 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 
 

 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 79. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Møte i arbeids-gruppen på Emma Hjorh  
  om jule-bordet på Sundvollen 30.11.97. 
  Harald mente at de som hjelper til med jule-bordet, 
  skal betale mindre enn de som bare er gjester.  
  Det ble bestemt at dette skal tas opp igjen neste år.   
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 Avis-utklipp 

  Per hadde med avis-utklipp fra Bæringen 28.11.97 
  om at det skal lages et museum  
  på området Emma Hjorth (se vedlegg 1/80). 
    
  Forslag fra Geir Aasgaard om at Solveig Tudtvedt  
  kunne si litt om hva som skal være på museumet.  
 
  Geir kunne fortelle at museumet skal handle om  
  fru Emma Hjorth og historien til hjemmet. 
 
  Vi tar kontakt med Solveig Tudtvedt på ny-året.   
 
 
  I Bæringen 28.11.97 står det også om en jente-gruppe  
  som Tove Kjevik er med i. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Anne har ringt til Jorunn Haugenes,  
  men hun var syk. 
  Anne prøver å ringe til uken. 
 
  Når det gjelder jule-avslutningen 
  kommer vi tilbake til denne senere.      
  
               

        Brev til gruppen 

  Ingen brev.  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Se punkt om referat fra andres møter. 
  Ellers ingen kontakt.  
 
 
 
 



 Side - 3 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Intet spesielt.  
 
 
 

SAKER 

 
Fordi vi hadde besøk fra Oslo,  
tok de faste punktene lenger tid enn vanlig. 
 
Vi brukte god tid på å forklare gjestene våre, 
hvordan vi jobber med en sak. 
 
Vi startet møtet med en runde 
hvor alle fortalte hva de het og hvor de jobbet. 
 
 
 

 06/97 ANSVARS-OMRÅDER 
 

 Vedtak: Fortsetter på neste møte. 
 
 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Lars Ole fortalte at møtet  
   med Tove Wangenstein hadde gått fint. 
 
   Kommunaldirektøren ønsker gruppen velkommen til BIOM 
   og vil å støtte gruppens arbeid.    
 
   Geir Aasgaard skal lage et notat til Wangenstein 
   om hvordan prosjektet kan se ut 
   og behov for økonomisk støtte. 
    

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
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 08/97 LØKKÅSVEIEN 2 

     

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

  09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA 

   BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL 
   

 Vedtak: Utsatt. 
 
 

 10/97 PRESENTASJON AV GRUPPENS ARBEID 
   Marianne tok opp denne saken 
   fordi hun ønsker å fortelle sine arbeids-kollegaer 
   om hva hun gjør i RGB. 
 
   Det er viktig at vi ikke snakker om saker  
   som vi jobber med og ikke har gjort klare vedtak på. 
 
   Når det gjelder saker hvor vi har gjort vedtak     
   og referatet fra møtet er godkjent 
   er det greit å fortelle om saken  
   og gjerne vise referatet. 
 
   Hvis noen på jobben vår har spørsmål  
   som de ønsker at RGB skal ta opp, 
   må disse legges frem på møtet. 
 
   Vi kan ikke ta opp saker som gjelder enkelte arbeids-tagere 
   eller saker som hører inn under verne-ombudet eller tillits-valgt. 
    

 Vedtak: Saker som står i et godkjent referat og  
   som vi har gjort klare vedtak på 
   kan tas opp med venner, arbeids-kollegaer eller andre. 
    
 

EVENTUELT 

Arne Steinar takket for invitasjonen. 
Han fortalte at han hadde hatt litt vanskeligheter  
med å få fri fra jobben for å komme på møtet. 


